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Pääkirjoitus

Paco Nucci viihdytti yleisöä Näkö
vammaisten liiton kesäpäivillä8

L ehtemme sivuilla 22–23 kerrotaan nä
kövammaisuuden aiheuttamista kus

tannuksista Suomen terveydenhuollolle ja 
yhteiskunnalle. Niiden suuruusluokka on 
kaikkiaan noin 900 miljoonaa vuodessa. 
Eniten tuotannonmenetyksiä aiheuttaa en
nenaikainen eläköityminen, vajaat 800 mil
joonaa euroa.

Vuosittain yli 20 000 suomalaista jää en
nenaikaiselle eläkkeelle. Jos noin 2 500 eu
roa ansaitseva henkilö jää eläkkeelle 35vuo
tiaana, hänestä koituu yhteiskunnalle noin 
miljoonan euron elinkaarikustannus.

Suurimmat syyt ennenaikaiselle eläkkeelle 
jäämiseen ovat tuki ja liikuntaelinten sairau
det sekä mielenterveys ja päihdeongelmat. 

Työelämästä ulkopuolelle jääminen tulee 
kalliiksi yhteiskunnan lisäksi myös työnan
tajille, joten voisi kuvitella, että sen eteen 
tehdään kaikki voitava. Näkövammaisen 
kohdalla tämä tarkoittaa muun muassa oi
keaaikaisia ja tarpeita vastaavia palveluja, 

tukitoimia ja mahdollisia mukautustoimen
piteitä.

Kun ne ovat kunnossa, edellytykset päästä 
töihin ja pysyä työelämässä paranevat rat
kaisevasti. Myös tutkimuksessa esiin tullee
seen näkövammautumisen mukanaan tuo
maan elämänlaadun heikkenemiseen liittyy 
usein työelämän ulkopuolelle jääminen.

Tutkimuksen lopputulema on, että kun 
näkemisen ongelmat havaitaan ajoissa, niitä 
voidaan hoitaa tehokkaammin ja säilyttää 
ihmisen toimintakyky pidempään sekä sääs
tää yhteiskunnan kustannuksia. Usein näin 
onkin.

Samalla on muistettava, että suuri osa 
näkövammaisista on sellaisia, jotka ovat syn
tymästään näkövammaisia tai joiden vam
mautumista ei voi estää tai parantaa. Siksi 
olisikin mielenkiintoista nähdä tutkimus, 
jossa olisi laskettu yhteiskunnan säästöt, jos 
näkövammaisten työllisyys nousisi vaikkapa 
20 prosenttia nykyistä korkeammaksi.    

Kuka laskisi työllistymisen 
tuomat säästöt?

http://www.nkl.fi/airut
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KIIK AR ISSAKIIK AR ISSA

Vammaiset voivat olla työssään osaavia, 
myös huippuosaajia. Jos ja kun Beethoven 
sävelsi kuurona, ei häntä todellakaan voi 

leimata työn tulosten perusteella  
osatyökykyiseksi.

kasvatustieteen tohtori Marja Irjala 
Helsingin Sanomissa 23.7.2018

PÄIVYRI
elo–syyskuu

7.9.
Näkövammarekisteri 35 vuotta
seminaari Hotelli Arthurissa (Hki)

IHAN PIMEÄÄ PUHETTA
Näkövammaisten liitto ja lääkeyhtiö Bayer 
järjestivät Porissa SuomiAreenan aikaan 
Ihan pimeän paneelin. Tilaisuudessa joukko 
vaikuttajia kävi keskustelua näkövammojen 
yhteiskunnallisista vaikutuksista pilkkopi
meässä. Keskustelun juonsi toimittaja Peter 
Nyman.

– Kaikki panelistit olivat perehtyneet ai

HEIKKI POLKEE TAAS
Viime kesänä Perhosta Jäämerelle saakka pyö
räilyllään huomiota herättänyt heikkonäköi
nen maanviljelijä Heikki Mäkelä on tempais
sut taas. Lauantaina 21. heinäkuuta Mäkelä 
osallistui Joroisten Finntriathlonkisoihin.

Mäkelän puolitriathlonsuoritukseen sisältyi 
1,9 kilometrin uinti, 21 kilometrin puolimara
ton ja 90 kilometrin pyöräily.

Erityisesti uiminen oli haaste, sillä vielä vuo
si sitten Mäkelän uimataito oli varsin heikko. 
Avovedessä Mäkelä pystyi nytkin suunnista
maan vain, koska triathlonissa uinti tapahtui 
yhdessä muiden kanssa, Mäkelä kertoi Iltaleh
delle 20.7.

Mäkelä pääsi maaliin ajalla 06 h 31 min 32 s. 
Kaikista kategoriassaan maaliin yltäneistä Mä
kelä sijoittui sijalle 74/78, ja sai suorituksestaan 
osallistujamitalin.

Näkövammaisten liitto oli viime vuonna 
mukana tukemassa Mäkelän pyöräretkeä.
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DAISY KIERTÄÄ SUOMEA
Näkövammaisten liiton tiedonsaantipalvelut 
järjestää syksyllä Daisykiertueen eri puolilla 
Suomea Porvoosta Rovaniemelle. Kiertueel
la esitellään Daisysoitinmalleja ja Lehtikuun
telupalvelua.

Kiertueen tarkemmat ajankohdat ja paik
kakunnat löydät tämän lehden sivulta 26.

Paneelin jälkeen otetussa ryhmäkuvassa juon
taja Peter Nyman (vas.), kansanedustajat Ozan 
Yanar (vihr.), Kristiina Salonen (sd.) ja Sari 
Raassina (kok.), NKL:n tutkimuspäällikkö Matti 
Ojamo ja Bayerin viestintäjohtaja Lotte Bruns.

heeseen, ja mielestäni keskustelu oli asial
lista ja faktapohjaista, arvioi keskusteluun 
osallistunut Näkövammaisten liiton puheen
johtaja Sari Loijas.

Loijaksen mukaan muutkin osanottajat 
vaikuttivat viihtyneen pimeydessä.

– Lopussa osa kertoi, että pimeys sai hei
dät keskittymään tavallista enemmän puhu
jien kuuntelemiseen, kun ympärillä ei ollut 
visuaalisia ärsykkeitä, jotka olisivat vieneet 
huomion, kuten kännykkää ja Twitteriä.

Keskustelun pohjana olleesta NKL:n, THL:n 
ja Tampereen yliopiston tekemästä tutki
muksesta lisää sivuilla 22–23.
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D ENSIMMÄINEN TIENNÄYTTÄJÄ

Sotasokeat ry:n historiasta kertovan Tien
näyttäjätkirjasarjan ensimmäinen osa on il
mestynyt. 4osaisen kirjasarjan myöhemmät 
osat ilmestyvät vuosina 2019–2021.

Kirjasarjan tuotto ohjataan lyhentämät
tömänä sotasokeiden leskien kuntouttami
seen. 15 euroa maksavaa kirjaa voi tilata esi
merkiksi osoitteesta juha@
opaskoiranjoulu.fi.
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Äänitekstitys- 
 velvoitteita lisättiin
Lakimuutos parantaa lähetysten 
saavutettavuutta näkö- ja kuulovammaisille.

Televisiokanavien toimilupiin  
sisältyy ehtoja

Tvkanavien toimilupien ehdoista sää
detään laissa sähköisen viestinnän pal
veluista (917/2014). Näihin sisältyy oh
jelmiston tarjoaminen myös näkö ja 
kuulurajoitteisten saataville (211 §). Tam
mikuussa tehty lain muutos astui voi
maan 1. kesäkuuta.

Laki edellyttää tekstitystä ja ääniteksti
tystä suurimmalta osalta suoristakin 
tvlähetyksistä. Kuulorajoitteisille suun
nattujen tekstitysten osalta kanaville on 
kuitenkin annettu siirtymäaikaa vuoteen 
2020 saakka. Siihen asti riittää, että suo
rasta lähetyksestä lähetetään vuorokau
den sisällä tekstitetty uusinta.

T E K S T I  Aatu Komsi

Verkon silmässä

Tallink / 
Silja Line
Sivusto on mutki
kas. Varsinkin läh
tö ja paluupäivien 
etsiminen tuotti 
harmaita hiuksia, ennen kuin sokeana 
tuntien soheltamisen jälkeen ymmär
sin, että ne oli esitetty kahtena vierek
käisenä taulukkona, joissa oli tarkoitus 
klikkailla hiirellä päivämääriä.

Ohjeet vammaisille matkustajille 
löytyivät kuitenkin helposti.

Viking Line
Etusivu on varsin sel
keä, mutta matkaaiko
jen katsominen ja va
raaminen on hankalaa 
myös täällä.

Matkan varaaminen on esitetty väli
lehdillä, jotka ovat näkyvissä tai pii
lossa riippuen siitä onko niitä klikattu 
vai ei. Jonkin kohdan klikkaaminen 
muuttaa sivun sisältöä jossain toisessa 
kohdassa, mikä tekee sivuston selaami
sesta sokeana varsin haastavaa. 

Palstalla Airut arvoi verkkosivujen saavutettavuutta.

I soimpien kaupallisten televisiokanavien 
velvoitetta äänitekstittää lähetyksensä 

on lisätty. Kesäkuun alusta MTV3:n, Nelosen 
ja AlfaTV:n on pitänyt tarjota äänitekstitys 
vähintään 75 prosentille tekstitetystä lähe
tysajastaan. Ennen kesää vähimmäisraja oli 
50 prosenttia. YLEltä puolestaan edellyte
tään 100 prosentin kattavuutta.

Äänitekstitys on koneäänen lukema ver
sio televisioruudulla näkeville katsojille erot
tuvasta tekstityksestä. Sen saa kuuluviin 
valitsemalla televisiosta lähetyksen kieleksi 
hollannin.

Lakimuutos koskee äänitekstityksen lisäk
si kuulovammaisille suunnattuja tekstityksiä 
niissä suomen tai ruotsinkielisissä lähetyk
sissä, joissa tekstitystä ei muuten olisi. 

Kumpaakaan tekstitystä ei kuitenkaan 
tarvitse lisätä suoriin musiikki tai urheilulä
hetyksiin. Ennen lakimuutosta tekstityksiä ei 
tosin tarvinnut liittää mihinkään musiikki tai 
urheilulähetykseen, toisin kuin nyt.

Mainitut tekstitysvaatimukset koskevat 
kaupallisista tvkanavista vain niitä, joita voi 
katsoa ilmaiseksi ja valtakunnallisesti, sisältä
vät päivittäin suomen tai ruotsinkielistä oh
jelmaa ja joilla on merkittävä tavoittavuus. 
Käytännössä jää liikenne ja viestintäminis
teriön arvioitavaksi, mikä kanava lasketaan 

NÄKKÄRIYSTÄVÄLLISIÄ PYSSYJÄ
SaInt Maanpuolustusmuseota Turussa voi
daan pitää näkövammaisystävällisenä. Suu
rinta osaa esineistä saa koskea ja tutkia omin 
käsin. Esimerkiksi aseita voi ottaa käteen ja 
kokeilla ampumaasentoa.

Esillä on myös taistelukentän ja korsun 
pienoismallit sekä kaksi kohokarttaa. Museo
tila on myös esteetön.

Museossa on esillä sotilasaseita, armeijan 
varusteita, pukuja, lehtiä ja kirjallisuutta so
tilasaiheista. Lisäksi on tietoa suojeluskun
nasta, Lotta Svärd järjestöstä, pulaajasta, 
kotirintamasta ja propagandasta.

Opastus ja esittely sisältyvät pääsylipun 
hintaan. Lisää tietoa museon verkkosivuilta 
osoitteesta https://maanpuolustusmuseo.
wordpress.com. tarpeeksi tavoittavaksi. Tekstitysvaatimukset 

eivät ole vielä koskeneet viihdekanavia ku
ten Liviä tai SubTV:tä.

Käytännössä YLE, MTV3 ja Nelonen olivat 
saavuttaneet äänitekstityksessä 100 prosen
tin tason jo ennen lain voimaantuloa. Suu
rempi haaste tvkanaville on ollut tekstitys
ten laatiminen kuulovammaisille.     
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mestaruuden vuonna 2016.
Kallavesiristeily, nilsiäläinen kirjailija ja 

näyttelijä Antti Heikkinen sekä Puijon tor
niin, Kuopion korttelimuseoon ja ruokakult
tuuriin tutustuminen kalakukkoineen kaik
kineen veivät vieraat aina vain syvemmälle 
savolaisuuden ytimeen. 

Näkövammaisten liiton 90vuotisjuhla 
näkyi ohjelmassa luentona, jonka otsikkona 
oli Aikamatkoja järjestölähtöiseen näkövam
maistyöhön. Varsinaisen juhlaillallisen yh
teydessä nautittiin vielä kuulokuvia yhdestä 
kaikkien aikojen kuuluisimmasta savolaises
ta Spede Pasasesta kertovasta musiikkinäy
telmästä, Pertistä. 

Kesäpäivät päättyivät Kuopion tuomiokir
kon jumalanpalvelukseen ja Suomen orto
doksiseen kirkkomuseoon Riisaan.

Kesäpäivien ideoinnissa mukana ollut 
PohjoisSavon Näkövammaisten puheenjoh
taja Jari Koskinen on tyytyväinen päivien 
antiin.

– Yksi kesäpäivien tavoite on varmasti se, 
että näkövammaiset näkyvät paikkakunnal
la, ja niin kyllä kävikin.

Koskinen on itse kotoisin Helsingistä, josta 
hän päätyi Kuopioon 1980luvun alkupuo
lella kiekkoa pelaamaan. Kaupungista tuli 
pysyvästi kotipaikkakunta, kun hän perusti 
perheen ja ryhtyi yrittäjäksi.

– Halusimme tarjota Kuopion kesäpäivillä 
parastamme muualta tuleville. Savo on kivaa 
seutua. Yhdistyksen puolesta jäi hyvä mieli 
ja kaiken kruunasi vielä upea sää, hän tiivis
tää.         

Kesäpäivät savolaisittain
Lähes 350 ihmistä kerääntyi 
helteiseen Kuopioon 
Näkövammaisten liiton 
kesäpäiville. Tavoitteena 
oli kerätä ihmiset yhteen 
nauttimaan hyvästä seurasta, 
savolaisesta tunnelmasta ja 
monipuolisesta ohjelmasta.

T E K S T I  J A  K U V A T  Marika Mäkinen

K esäpäivät on muutaman vuoden vä
lein toistuva jäsentapahtuma, joka 

järjestetään eri puolilla Suomea. Tällä kertaa 
oltiin savolaisuuden sydämessä, Kallaveden 
rannalla. Monisatapäinen näkövammais
joukko näkyi myös Kuopion katukuvassa, 
jossa muutenkin oli vilinää Kuopio tanssii ja 
soi tapahtuman vuoksi.

Kesäpäivien yhtenä teemana oli Näkö
vammaisten liiton 90vuotistaival, jota myös 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti 
tervehdyksellään. Muuten ohjelma oli vah
van savolainen.

Avajaistilaisuudessa hauskuuttivat na
polinsavolaiset, Paco ja Alma Nucci. Paco 
Nuccin hämmästyttävä savonkielentaito on 
herättänyt ihailua aina ammattipiireissä asti, 
sillä hän on voittanut savonkielen murre

Vasemmalla: Näkövammaisaktiiveja Kalla
vesiristeilyllä.
Keskellä: Paco Nucci (vas.) ilahdutti yleisöä.
Oikealla: Kuumassa säässä myös alueyhdis
tyksen puheenjohtaja Jari Koskinen tarvitsi 
jäätelöä.
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Opin muun muassa 
kiroamaan hyvin siinä 
kolme-, neljävuotiaana.

Monilahjakkuus Antti Heikkinen, 33, 
riisuu yleisönsä aseista hauskoilla 

anekdooteillaan ja syvällisellä pohdiskelul
laan. Näkövammaisten liiton kesäpäivillä 
esiintyvä standupkoomikko jatkaa pu
humalla kirjailijan työstään, julkisuudesta, 
maaseudun muutoksesta ja elämästä – sen 
laajassa mittakaavassa. 

Tähän mennessä Heikkinen on kirjoitta
nut kolme romaania ja kolme tietokirjaa. 
Elokuussa ilmestyy jälleen uusi romaani, 
Kehveli.

– Verottajan mielestä olen kuitenkin 
enemmän näyttelijä kuin kirjailija, Heikkinen 
huomauttaa.

Niin tai näin, teatteri on miehellä verissä. 
Tarve näytellä nousee lapsuudesta, jonka 
Heikkinen eli Nilsiän Palonurmen kylässä lä
hellä Rautavaaran rajaa maanviljelijäperheen 
iltatähtenä. 

– Asuin Jumalan selän takana, vaikka en 
kyllä tiedä, miten päin se Jumala oikein sei
soo. Nyttemminhän Nilsiä on liittynyt Kuopi
oon, mutta minä en, Heikkinen lämmittelee 
yleisöään.

Alun perin Heikkisestä pitikin tulla näytte
lijä, ei kirjailijaa. Koska leikkikavereita ei ollut, 
Heikkinen viihdytti itseään näyttelemällä 
yksikseen näkemiensä elokuvien roolihah
moja.

Savolaisuuden 
hauskanvakava 
tulkki

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  Marika Mäkinen ja Laura Malmivaara

– Otin kengät pois ja pyydän eturiviltä anteeksi jo etukäteen, 
aloitti kirjailija, näyttelijä ja stand-up-koomikko Antti 
Heikkinen esityksensä Näkövammaisten kesäpäivillä Kuopiossa.
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Antti Heikkinen

Antti Heikkinen (s. 1985) on nilsiäläinen 
toimittaja ja kirjailija. Hänen esikois
romaaninsa Pihkatappi voitti vuoden 
2014 Savoniapalkinnon ja Kalevi Jäntin 
palkinnon. Risainen elämä – Juice Leski
nen 1950–2006 tietokirja oli arvostelu ja 
myyntimenestys.

Kirjoittamistöiden ohessa monilahjakas 
Heikkinen näyttelee, laulaa ja tekee stand 
up keikkoja. Heikkinen nähtiin pääroo
lissa syksyllä 2015 ensiiltansa saaneessa 
Kuopion kaupunginteatterin Pihka tappi
näytelmässä. 

Juicekirjan jälkeen uhkasi käydä niin, et
tä Antti Heikkinen ryhdyttiin mieltämään 
Juiceasiantuntijaksi, jolta kyseltiin hanakas
ti aina ja vain tästä aiheesta. Tuolloin Heik
kinen kertoo päättäneensä, että ei ryhdy 
paistattelemaan julkisuudessa – sen verran 
hullua mediasirkus oli.

Juiceen liittyen hän kertoo kuitenkin mie
leenpainuvan pikkutarinan:

Heikkinen oli kaupassa, kun hänen poi
kansa soitti ja kertoi, että kotona on sisällä 
lintu, joka istuu tuhkakupin reunalla. Kun 
Heikkinen tuli kotiin, lintu ei enää ollut ku
pilla, vaan ylhäällä kirjahyllyssä, josta se len
nähti jonkun kirjan takaa, istahti crosstrai
nerin päälle ja jatkoi ikkunasta ulos. Kun 
Heikkinen kävi katsomassa, minkä kirjan 
takaa se oli lentänyt, hän huomasi kirjan ol
leen Kalle Päätalon Myrskyn jälkeen. 

– Se oli Juicen lempikirja.     

– Tein myös Tuntemattomasta sotilaasta 
hyvinkin merkittäviä joukkokohtauksia, hän 
kertoo, ja kesäpäivien yleisö repeilee.

"SMP:läistä maalaisproosaa"

Heikkisen rakkaus tarinoihin syttyi, kun hän 
istuskeli lapsena kotipöydän alla ja kuunteli 
pöydän ääressä istuneiden aikuisten juttuja. 
Maaseudulla oli tuolloin vielä vilkas kyläily
kulttuuri, mikä tarkoitti, että Heikkistenkin 
keittiössä istui harva se ilta ”joku kylän ukko 
tai akka”.

– Opin muun muassa kiroamaan hyvin sii
nä kolme, neljävuotiaana, hän sanoo.

Toinen tärkeä kertomusten lähde oli vuon
na 1922 syntynyt mummo, jonka kautta Ant
tipojalle syntyi linkki 1800luvun puolelle ja 
nälkävuosiin asti.

– Tietyt arvoni ovat kummunneet sieltä. 
Kirjoittaminen alkoi kiinnostaa Heikkistä, 

kun hän 78vuotiaana sai toimittajana työs
kennelleeltä tädiltään sähkökirjoituskoneen. 
Hän ryhtyi kirjoittamaan omien sanojensa 
mukaan ”hyvin kypsää SMP:läistä maalais
proosaa”.

Sittemmin kirjoittamisesta tuli Antti Heik
kisen ammatti. Hän ryhtyi tekemään toimit
tajan työtä nilsiäläisessä Pitäjäläinenpaikal
lislehdessä, johon hän kirjoitti ensimmäiset 
juttunsa jo 17vuotiaana. Aivan ensimmäi
nen juttu käsitteli peikonlehteä.

– Paikallislehtien kolme tyypillisintä juttu
aihettahan ovat merkkipäivät, hassut juurek
set ja isot viherkasvit. Peikonlehti kuuluu siis 
viimeksi mainittuun.

Lehtikirjoittamisen kautta Heikkinen ker
too oivaltaneensa yhden tärkeän seikan: ai
noa keino pärjätä työelämässä on tehdä työ 
omalla tavallaan ja tyylillään. Niinpä Heik
kinen alkoi kirjoittaa murteella, leikitellä ja 

pelleillä. Hän ei saanut Pulitzeria, mutta ju
tut huomattiin. Myöhemmin mukaan tullut
ta standupia hän pitää suorana jatkumona 
tälle leikittelylle.

Heikkinen tosin kutsuu sitä shitupiksi.

Tapista asiaa

Heikkisen esikoisromaani Pihkatappi ilmes
tyi vuonna 2013. Hän kertoo kirjoittaneensa 
siitä alun alkaen 523sivuisen käsikirjoituk
sen, jota tarjosi kolmelle kustantajalle. Sitten 
hän alkoi odottaa soittoa, jota ei koskaan 
kuulunut.

Tavattuaan Touko Siltalan marraskuisilla 
Helsingin kirjamessuilla ja rohkaistuttuaan 
tämän kanssa juttusille hänelle alkoi kuiten
kin tapahtua. Heikkinen käytännössä kirjoitti 
Pihkatapin uudelleen ja sai sille kustannus
sopimuksen.

Monet liittävät Heikkisen hänen vuonna 
2014 ilmestyneeseen Juice Leskisen elämä
kertaan Risainen elämä, joka olikin myynti 
ja arvostelumenestys. Kirjaa myytiin 60–70 
000 kappaletta.

– Normaalisti kirjaa myydään meillä sel
laiset 3 000–4 000 kappaletta, Heikkinen 
sanoo.

Heikkisen 
kirjoittama Juice 
Leskisen elämäkerta 
oli myynti- ja 
arvostelumenestys.

Antti Heikkinen tekee työkseen niin tietokirjoja kuin standupesityksiä.
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jelman Putouksen kesäversio. Viikon impro
visaatioharjoitusten jälkeen jokainen pajaan 
osallistunut kehitti itselleen sketsihahmon, 
joka esiintyi viimeisen aamun Putous 
show’ssa. Näytökseen kuuluivat myös ennal
ta videoidut Viikkokatsaussketsit.

Paralympialaislajeja 
laidasta laitaan

Kesäleiri sisälsi jälleen kisailua, saunomista, 
uintia, diskon ja paljon muuta. Tuoreimmaksi 
leirien suosituksi iltaohjelmaksi on noussut 
maailman suosituin ohjelma Haluatko miljo
nääriksi?

Nuorten leirillä ei kuitenkaan jaettu rahaa 
vaan karkkia. Varta vasten kesäleirille suun
nitellut kysymykset antoivat halukkaille 
mahdollisuuden päästä tavoittelemaan jopa 
kahden kilon päävoittoa.

Joka vuosi leireillä on ollut mukana leiri
olympialaiset. Nykyään nimellä leiriparalym
pialaiset tunnetussa kisassa leiriläiset jaetaan 
tasaisiin ja monipuolisiin joukkueisiin, jonka 
jälkeen nämä kilpailevat paremmuudesta 
useilla eri rasteilla. Tämän vuoden rasteilla 
leiriläiset pääsivät kulkemaan kahdenpuetta
vissa siamilaishaalareissa, etenemään viiden 
hengen yhteispuusuksilla, laulamaan Tartu 
mikkiin rastilla yrittäen tunnistaa kappalei
ta, tietämään valtioita järjestykseen asukas
lukujen mukaan ja paljon muuta.

Leiriin kuului myös retkipäivä historialli
seen Fiskarsin kylään, nuotiolaulut, sauno
miset ja järvessä pulahdukset unohtamatta 
viimeisen illan diskoa. Viikko tarjosi monelle 
myös ensikosketuksen melontaan ja korikii
peilyyn.

Leiri jäi nuorille mieleen iloisena ja iki
muistoisena tapahtumana. Leiriviikon jälkei
nen haikeus ja kaipuu kuvastaa sitä, kuinka 
aidosti nuoret arvostivat leiriä ja sen sosiaa
lista antia. Leiriviikon yhteisöllinen ilmapiiri 
on ainutlaatuinen.       

Mikä kesäleiri?

• Leiri järjestettiin Kanneljärven opistol
la Lohjalla 9.–14. heinäkuuta.

• Leiriläisiä oli yhteensä 43. Avustajat ja 
ohjaajat mukaan luettua leirille osallis
tui yhteensä 64 henkilöä.

• Leirille olivat tervetulleita kaikki 
12–30vuotiaat näkövammaiset nuoret 
ympäri Suomen.

• Leiriviikosta tehty äänikooste julkais
taan 9. elokuuta Nettiradio Nyörissä.

• Kesäleirin nimi oli tänä vuonna Pitkä 
kuuma kesä. Ilmatieteen laitoksen mu
kaan kesä–heinäkuussa Lohjalla hellet
tä oli joka kolmantena päivänä.

Sauvaa heiluttaa leirin ohjaaja Aino Rihti.

meniä vanha perinne, mutta jopa yli kol
mannes leiriläisistä oli paikalla ensimmäistä 
kertaa.

Leiri oli monille osallistujilleen kesän koho
kohta. Pitkä kuuma kesä 2018 nimen saanut 
kesäleiri rakentui tänä vuonna eri pajoissa 
toteutettavista viikkoprojekteista. Jokainen 
leiriläinen sai valita haluamansa pajan, jonka 
sisältöön perehtyä viikon aikana syvemmin.

Mökin tiivis tunnelma

Musiikkipaja soitti ja lauloi läpi viikon ja tu
tustui musiikin tekoon. Viimeisenä iltana 
paja julkaisi oman leiribiisinsä ja sanoitti Ro-
binin Frontside Ollien uuteen uskoon. Siinä 
täydellinen skeittitemppu muuttui täydelli
seksi kesäleiriksi.

Liikuntapajassa leiriläiset pääsivät kokeile
maan uusia kaikille soveltuvia liikuntamuo
toja ja pelejä. Urheilullinen viikko lämpimäs
sä säässä antoi hyvän hien. Mökkipajassa 
puolestaan rakennettiin aito leikkimökki. 
Mökin lahjoituskohde on vielä avoinna, mut
ta se tulee oikeaan hyödylliseen käyttöön. 
Leiriläiset testasivat jo, että mökkiin mahtuu 
tasan 14 nuorta ahdettuna.

Kesäputous puolestaan oli tutun sketsioh

Haluatko 
karkkimiljonääriksi?
Näkövammaisten nuorten leirin pajoissa rakennettiin aito 
mökki, sanoitettiin uusiksi laulu ja luotiin sketsihahmoja.

T E K S T I :  Markus Tihumäki
K U V A T :  Janne Suomalainen

K anneljärven opistolle Lohjalle kerään
tyi heinäkuun alussa yli neljäkymmen

tä nuorta näkövammaista leiriläistä. NKL:n 
nuorisotoiminnan kesäleiri on jo vuosikym

Riku Markkinen (vas.), Marco Garattoni, 
Alex Leoukhine ja Solina Rosti tutustuivat 
tandemhiihtoon leiriparalympialaisissa.
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Tien päällä 
Lapista Nepaliin

Hitaasti etenevä näkövamma on kulkenut Matti Laurilan 
mukana hänen koko ikänsä. Paljon matkustamista sisältävä työ 
helpottuu nyt, kun hän sai rinnalleen opaskoiran.

T E K S T I  Sari Karjalainen
V A L O K U V A T  Vesa Ranta 
P I I R R O S  Aatu Komsi

M atti Laurila sai tänä keväänä 
elämäänsä Toivon isolla T:llä. Toi
vo on musta labradorinnoutaja, 

joka on nyt yhteistyön alkumetreillä vielä 
hämmentynyt mutta rauhallisella olemuk
sellaan jo lumonnut lähipiirin.

– On tämä sen verran iso asia, että pisti 
minut kirjoittamaan radiohartauden teks
tinkin uusiksi, Laurila hymyilee.

Matti Laurila, 55, työskentelee Oulun hiip
pakunnan kansainvälisten asioiden sihteeri
nä. Hänen kirjoittamansa hartaus tulee ulos 
YLE radio ykköseltä 7. syyskuuta klo 18. Hän 
kuvaa työtään lähinnä taustalla tapahtuvaksi 
seurakunnan muiden työntekijöiden ja va
paaehtoisten auttamiseksi.

– Tehtäväni on järjestää jatkokoulutusta, 
erilaisia neuvottelupäiviä ja tapahtumia esi

merkiksi lähetystyöstä, kansainvälisestä dia
koniasta ja maahanmuuttaja tai ystävyys
seurakuntatyöstä, hän sanoo.

Oulun hiippakunta on pintaalaltaan Suo
men suurin ja ulottuu KeskiPohjanmaalta 
aina Utsjoelle saakka. Pituutta sillä on yli 800 
kilometriä. Laurila matkustaa hiippakuntan
sa sisällä enimmäkseen lentäen, sillä Seinä
joen ja Oulun välinen junarata on ollut viime 
vuodet remontissa. 

– Yli puolet työpäivistä vietän toimistolla 
Oulussa, mutta yön yli kestäviä matkoja on 
aika paljon. Tänä talvena olen reissannut 
8–10 päivää kuukaudessa.

Laurila on tyytyväinen PohjoisSuomen 
bussiyhteyksiin rautatieasemilta eteenpäin. 
Junissa hän on tottunut kyselemään muilta 
matkustajilta, kummalla puolella junaa lai

Kristillinen 
vakaumukseni on 
minulle merkittävä 
voimanlähde.
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turi kulloinkin on. Koiran kanssa hän uskoo 
saavansa kontaktin muihin vielä helpommin. 

– Liikkuminen ei ole vielä ollut minulle sel
lainen este, ettei työni onnistuisi, hän sanoo.

Karvan varassa

Laurila iloitsee, että hänen näkönsä on 
heikentynyt niin hitaasti, että hän on aina 
voinut sopeutua uuteen vaiheeseen hyvin. 
Perinnöllinen silmäsairaus retinitis pigmen
tosa diagnosoitiin hänellä jo kahdeksanvuo
tiaana, mutta se ei juuri vaikuttanut hänen 
koulunkäyntiinsä.

– Vasta lukion lopulla tarvitsin tehokkaam
man lampun. Siitä ne lamput vähitellen kas
voivat ja lukunopeus hidastui. Työelämässä 
sitten otin käyttöön tekstinsuurennuslaitteet 
ja tietokoneen puheohjelmineen.

90luvun lopulla Laurila käytti vuorottelu
vapaansa matkustaakseen perheensä kans
sa vuodeksi Israeliin. Siellä liikkuessaan hän 
huomasi, että valkoisesta kepistä oli hyötyä. 

Nyt keppi on ollut Laurilalla kotioloissakin 
käytössä viitisentoista vuotta.

Muutama vuosi sitten Laurilan vaimo 
Vuokko otti puheeksi opaskoiran. Voisiko 
siitä olla hyötyä, kun mies oli jo vähän tör
mäillyt ja välillä eksynytkin?

Siihen asti Laurila oli luullut, että opaskoi
ria myönnetään ainoastaan sokeille hakijoil
le. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) liik
kumistaidon ohjaaja kuitenkin kävi heidän 
luonaan. Tämä arvioi, että vaikeasti heik
konäköisenä Laurilalla on riittävät perusteet 
opaskoiran saamiseen.

Matti Laurila sai vertaistukea myös parilta 
tuoreelta opaskoirankäyttäjältä. Esikurssilla 
hän pohti vielä, miten hänen tulisi toimia 
koiran kanssa matkustellessaan paljon ym
päri PohjoisSuomea ja Venäjälläkin. Opas
koirakoululta sanottiin, että yhteistyön alku
vaiheessa on hyvä jättää koira välillä kotiin, 
sillä pieni lepotauko opastushommista jopa 
kasvattaa koiran motivaatiota niihin.

– Ja tässä nyt ollaan. Opaskoira vaikuttaisi 

sopivalta, eikä vähiten hyvän nimensä an
siosta, Laurila nauraa.

Elämä on hauras

Jo rippikouluikäisenä Laurila tiesi haluavansa 
papiksi, ja hän toimikin seurakuntapappina 
ennen nykyistä työtään. Opiskellessaan teo
logisessa tiedekunnassa hän tutustui tule
vaan vaimoonsa Vuokkoon. Nyt heillä on 
neljä jo aikuista lasta.

Myös Vuokko on pappi ja työskentelee 
Oulun seurakunnissa perheneuvojana.

– Kokonaisuutena olen tyytyväinen ja 
kiitollinen elämääni kaikkine haasteineen. 
Oma kristillinen vakaumukseni on minulle 
merkittävä voimanlähde elämässä, ja sitä 
kautta työni on erittäin positiivinen asia, 
Matti Laurila sanoo.

Vuorotteluvapaalla Israelissa Laurila opis
keli Raamatun arkeologiaa ja juutalaisuuden 

historiaa. Kymmenen vuotta myöhemmin 
hän matkusti perheineen Suomen Lähe
tysseuran lähettämänä puoleksi vuodeksi 
Nepaliin tekemään kartoitusta paikallisten 
sokeiden elämäntilanteesta.

Laurilan oma näkövamma oli hyvä läh
tökohta, ja sillä oli lisäarvoa Nepalintyölle. 
Vuokolla perheneuvojana oli myös paljon 
annettavaa perhe ja lähisuhteiden kannalta.

Näkövammaisuutensa kautta hän kokee 
saaneensa halua ymmärtää elämän hauraut
ta. Sillä hän tarkoittaa, että monien rajoittei
den takaa voi löytyä paljon positiivista.

– Vammaisuus on yksi rajoite, joku toinen 
taas voi olla luonteeltaan ujo. Jollakin voi ol
la rankkoja kokemuksia lapsuudesta, minkä 
seurauksena hänestä on tullut varautunut. 
Tällaisten elämää varjostavien asioiden ta
kaa voi paljastua äärettömän hienoja ihmisiä 
ajatuksineen, hän sanoo.

– Oma näkövammaisuuteni pitää minut 

ISRAEL 
1998–99

NEPAL
2009

– Näkövammani on opettanut 
tunteiden ilmaisemisen tärkeyttä, 
Matti Laurila sanoo.
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Näkövamma 
toi haasteita 
parisuhteeseen 
Matti Laurilan puoliso Vuokko huolehtii 
yksin heidän pihansa kaikesta ruohonleik
kuusta, auton tankkaamisesta vesisateessa, 
lasten kuskaamisesta ja monesta muusta. 
Eittämättä parisuhde joutuu aika ajoin otta
maan uutta asentoa.

– Yritän tehdä kotona kaikkea, mitä pys
tyn, kuten imurointia, tiskikoneen tyhjennys
tä ja pyykkien ripustamista koneesta narulle. 
Teen myös lumitöitä ja pesen auton, Matti 
Laurila sanoo.

Hän sanoo käyvänsä jatkuvaa rajanvetoa 
siitä, onko järkevä tehdä sellaista, missä riski 
tehdä vahinkoa onkin suurempi.

– Vaikka näkövammani on ollut parisuh
teellemme haaste, on se myös antanut jo
takin – tunteiden ilmaisemisen tärkeyttä. 
Olemme vaimoni kanssa luonnollisesti par
haat ystävät ja olleet valmiita tarttumaan 
isoihin haasteisiin.

Laurila ajoi kolmikymppiseksi polkupyö
rällä, mutta joutui luopumaan siitä näkö
vammansa vuoksi. Hän ei tiennyt, että tan
dem sopii hyvin näkövammaisille, vaan piti 
sitä pelleilypyöränä.

Lopulta pariskunta hankki pyörän, ja he 
ovat kiertäneet tandemilla aina Ahvenan
maata myöten. Tandemin päällä keskustele
minen onnistuu paljon paremmin kuin kah
della irrallisella pyörällä ajellessa.     

ikään kuin vähän nöyrempänä erilaisissa 
kohtaamisissa.

Toivo kulkee mukana

Matti Laurila on intohimoinen äänikirjojen 
kuuntelija. Hän sammuttaa hyvän kirjan 
kohdalla kuuntelulaitteen tasan sillä hetkel
lä, kun suihkun hana aukeaa, ja jatkaa kuun
telua, kun on saanut pään seudun suihkun 
jälkeen kuivatuksi. Myös siivoamisesta mies 
saa iloa, kun äänikirja pyörii taustalla. 

– Siinä vaiheessa, kun näkövamma alkoi 
vaikuttaa lukunopeuteeni, olin tosi laiska 
lukemaan. Äänikirjat ovat olleet suuri helpo
tus! hän korostaa.

Eniten Laurila harmittelee sitä, ettei pysty 
enää erottamaan ihmisten kasvoja, ilmeitä 
ja eleitä. Ihmisten vuorovaikutus on suurelta 
osin sanatonta viestintää. Osan pystyy kuu
lemaan äänensävyistä. Kuitenkin se, ettei 
näe toisen ilmeitä ja eleitä, voi johtaa väärin
käsityksiin. 

– Jos toinen muuttuu yhtäkkiä hiljaiseksi 
sanottuani hänelle jotain, se voi yhtä hyvin 
tarkoittaa, että hän on samaa mieltä, kuin 
että hän on yllättynyt, hämmentynyt tai är
syyntynyt. Hiljaisuus voi kertoa monta asiaa, 
mutta kun en näe ilmeitä, on minun vaikea 
reagoida tai korjata sanomistani.

Hän haaveilee Toivon kanssa juoksemises
ta ja hiihtämisestä. Hän on harrastanut mo
lempia lajeja aktiivisesti koko ikänsä, mutta 
heikentynyt näkö on alkanut haitata, ja len
keillä on ollut kaveri mukana.

Viime talvena mies hiihti 333 kilometriä. 
Hän harrastaa myös patikointia, mihin koira 
tuo varmasti oman lisänsä.

Laurila haluaisi myös nähdä kaiken sen 
kauneuden, mitä maailmassa on. Myös Toi
vokoiran katseen isäntä soisi näkevänsä.

– Minulla on mielikuva lasteni kasvoista. 
Vuokon kohdalla tilanne on siten autuas, et
tä muistan ne aina 25vuotiaana, hän hymyi
lee.         

Kartalla

Meitä on moneksi
H einäkuussa Lontoossa järjestettiin 

vammaisten oikeuksia käsittelevä 
huippukokous. Sosiaaliseen mediaan välite
tyt viestit toistivat paitsi itseään myös kaik
kia muitakin kansainvälisiä vammaisaiheisia 
kokouksia: "On aika tarttua toimeen!" "Pois 
kaunopuheet, on saatava aikaan muutos!" 
"Nyt on vammaisten ihmisten oikeuksien 
aika!"

Sinällään aivan oikeaa mutta niin monesti 
kuultua ilosanomaa julistavat ovat aina pää
osin miehiä, valkoihoisia, fyysisesti vammai
sia, heteroja ja yliopistokoulutettuja. 

Äkkiseltään joukosta ei tule mieleen yhtä
kään seksuaali tai sukupuolivähemmistöön 
kuuluvaa, etnistä vähemmistöä edustavaa 
tai alle 29vuotiasta. Fyysisesti vammaisia, 
näkövammaisia ja kuuroja edustajia on, mut
ta esimerkiksi kehitysvammaisia ei juurikaan.

Vammaisten ihmisten ongelmat ovat 
vanhoja: osattomuus, köyhyys, työttömyys, 
syrjäytyminen. Valitettavasti ratkaisutkin 
ovat vanhoja niin kauan, kun samat vanhat 
valkoiset naamat yrittävät ratkaisuja löytää. 

Vammaisliike on jumiutunut kissanhän
nänvetoon, jossa kyräillään, kuka on tar
peeksi vammainen puhuakseen kaikkien 
vammaisten äänellä tai saa nimekkäimmät 
luottamustoimet.

Suomessa isojen vammaisjärjestöjen joh
totehtävissä on vammattomia ihmisiä. YK:n 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
sopimuksen valvontakomiteassa oli edelli
sellä kaudella vain yksi nainen.

Toisinaan kuurojen identiteetti kieli
vähemmistönä on petturuutta vammaislii
kettä kohtaan, tai oikeampina vammaisina 
itseään pitävät syyttävät epileptikoiden tai 
mielenterveyskuntoutujien kaltaisia, vam
maisliikkeeseen vastikään liittyneitä ihmis
ryhmiä vammaisuuden vesittämisestä.

Nurkkakuntaisuus koteloi ja näivettää 
vammaisliikkeen. Kotelosta ei kuoriudu per
hosta eikä mitään muutakaan.

Vammaisliikkeen perimmäinen viesti on, 
että ihmiselämä on arvokas sellaisena, kuin 
ihmiset sitä elävät: monenlaisena, erilaisena, 
omannäköisenään. Siksi vammaisliikkeen 
tulisikin ilmentää moninaisuutta, uudistua 
jatkuvasti ja kulkea kirjavuuden etujoukois
sa. On aktiivisesti kutsuttava mukaan uusia, 
erilaisia vammaisia ihmisiä.

Miten me suomalaiset näkövammaiset 
haastamme itsemme? Lähdemmekö jou
kolla pridekulkueisiin? Saammeko jokaiseen 
alueyhdistykseen nuoren luottamushenki
lön? Järjestämmekö tapahtumiimme sau
navuoron myös sukupuolettomille ja muun
sukupuolisille? Ryhdymmekö tilastoimaan, 
miten eri sukupuolet tai vähemmistöt näky
vät Airuessa? Meitä on moneksi!     

Tytti Matsinen on heikkonäköinen teekkari ja
teologi, joka katselee maailmaa uteliaasti ja
tarkasti.
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On tärkeää, että 
perusterveydenhuol-
lon tarkastuksissa 
reagoidaan heikenty-
neeseen näkökykyyn.

suju kuin ennen, joten työkyky romahtaa. 
Tapaturmat ja kaatumiset lisääntyvät, kun 
liikkuminen vaikeutuu, Uusitalo luettelee.

Jopa joka kolmannella heikentynyt kau
konäkö aiheuttaa myös masennusoireita.

Tietoa näkösairauksista lisättävä

Mitä aiemmin näkemisen ongelmat tunnis
tetaan, sen paremmin sairauksia voidaan 
hoitaa ja ihmisten toimintakykyä pitää yllä.

– On tärkeää, että perusterveydenhuollon 
ja työterveyshuollon tarkastuksissa näkö
kykyyn ja silmän toimintaan kiinnitetään 
riittävästi huomiota sekä reagoidaan heiken
tyneeseen näkökykyyn, Uusitalo korostaa. 

Uusitalon mukaan yleistä tietoisuutta sil
mäsairauksista ja niiden perinnöllisyydestä 
pitäisi lisätä. Suvussa esiintyvät silmäsai
raudet lisäävät riskiä omaan sairastumiseen 
usein merkittävästi, ja nuorena ilmenneet 
näkösairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi 
myös optintoihin ja työllistymiseen.    

Selvityksen toteuttivat Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen alainen ja Näkövammaisten 
liiton ylläpitämä Näkövammarekisteri ja 
Tampereen yliopisto. Työtä rahoitti lääkeyhtiö 
Bayer. Analyysi perustuu koko väestöä edusta-
viin otoksiin ja kansallisiin rekistereihin.

Näkövammaisten liitto viestii heikentyneen 
näkökyvyn ehkäisystä ja hoidosta sosiaalises-
sa mediassa hashtagillä #katsetarkkana.

T uoreen selvityksen mukaan heikentynyt näköky
ky kuormittaa terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa 
jopa yli 1,5 miljardin euron taloudellisilla kustan

nuksilla vuosittain.
– Näkökyvyn ongelmiin tulisi puuttua herkemmin, to

teaa professori Hannu Uusitalo Tampereen yliopistosta.
Kustannuksia syntyy etenkin ennenaikaisesta eläköi

tymisestä ja lisääntyneestä hoidon tarpeesta. Koko Suo
men tasolla näkövammoista johtuvat terveyden
huollon kustannukset ovat vajaat 900 
miljoonaa euroa vuodessa.

Suurin osa kustannuksista tulee 
muusta kuin silmätautien itsensä 
hoidosta. Selvityksen mukaan 
näkövammaisille tulee esimerkik
si lonkkamurtumia yli kymmenen 
kertaa useammin kuin näkövam
mattomille. Myös sairaalajaksot ovat 
pidempiä kuin hyvin näkevillä.

Ennenaikaisesta eläköitymisestä 
aiheutuva tuotannonmenetys on 
vuosittain yhteensä vajaat 800 mil
joonaa.

Tämän lisäksi kustannuksia syntyy 
muun muassa vajaakuntoisena työssä 

NKL, THL ja Tampereen yliopisto selvittivät:

Näön oikea-aikainen hoito toisi 

miljardisäästöt

T E K S T I  NKL/Bayer ja Aatu Komsi
K U V A  Estrada Anton / Shutterstock

Suurin osa näkövammasta aiheutuvista terveydenhuollon 
kustannuksista johtuu onnettomuuksista eikä silmäsairauden 
itsensä hoidosta.

olosta, lääkkeistä, eläkekuluista, kuntoutuk
sesta ja apuvälineistä. Näiden määrää ei sel
vityksessä laskettu.

Poikkeuksellisen laaja selvitys

Näkövammaisten liiton, Terveyden ja hyvin
voinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston 
tekemä selvitys on ensimmäinen, jossa hei
kentyneen näkökyvyn vaikutuksia yksilölle 
ja yhteiskunnalle on selvitetty näin laajasti. 

Selvityksestä vastanneen silmätautiopin 
professorin Uusitalon mukaan merkittävä 
osa inhimillisistä haitoista ja kustannuksista 
olisi vältettävissä, jos heikentyneen näkö
kyvyn syihin ja kehittyviin silmäsairauksiin 
puututtaisiin ajoissa. Myös ammatillisella 
kuntoutuksella voitaisiin vähentää tarpee
tonta ennenaikaista eläköitymistä.

Näkövammaisten liiton puheeenjohtaja 
Sari Loijas muistuttaa, että tällä hetkellä 
näöntarkastuksiin ja hoitoihin ei käytetä 
kaikkia saatavilla olevia keinoja.

– Myös näkövammaisen tukitoimien tar
joamisessa on yhteiskunnallamme petrat
tavaa. Jos tukitoimet ja palvelut saadaan 
kuntoon, moni pystyy palaamaan takaisin 
työelämään ja toimimaan yhteiskunnassa 
aktiivisesti, Loijas painottaa.

– Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin turva
ta ihmisten laadukas elämä, hän muistuttaa.

Vaikea ja kipeä muutos

Näkökyvyn menetyksellä on selvityksen 
mukaan selkeä yhteys myös elämänlaatuun, 
varsinkin näön heiketessä alle 0,5 visusar
von. 0,5 on myös ajokorttinäön alaraja.
Omasta ajokortista luopumaan joutuminen 
erottuikin selvitysaineistossa monilla erityi
sen vaikeana ja kipeänä asiana. 

Elämänlaatua heikentävät erityisesti vai
keudet huolehtia omasta itsestä.

– On vaikeaa laittaa ruokaa, pestä pyykkiä 
tai siivota. Lukeminen ja kirjoittaminen eivät 
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Henkilökohtaista

Kiitos muistamisesta

Kiitän lämpimästi kaikkia tei
tä, jotka muistitte eri tavoin 
rakkaani Aapo Koskisen pois
menoa.

Tuula Virkki

Haen naista 
elämänkumppaniksi

Etsin 23–35vuotiasta naista 
elämänkumppaniksi Poh
joisPohjanmaalta tai Poh
joisSavosta. 

Harrastan lukemista, kun

toilua, musiikin, äänikirjojen 
ja kuunnelmien kuuntelua, 
äänipelien pelaamista sekä 
kirjojen skannaamista.

Ota yhteyttä osoitteeseen 
janikinnunen340@gmail.
com.

Kurssit,  leirit

Pistekirjoituskurssi 
syyskuussa

Kyrösjärvenseudun Näkö
vammaiset järjestävät yhteis
työssä Ikaalisten kansalais
opiston kanssa pistekirjoitus
kurssin.

Kurssi kokoontuu maanan
taisin 3.9., 10.9., 17.9. ja 24.9. 
klo 12.30–15 Jyllinkodin ker
hohuoneella (Jyllinkatu 3, 
Ikaalinen).

Kurssi on tarkoitettu kaikil
le asiasta kiinnostuneille, niin 
vastaalkajille kuin jo pidem
pään opiskelleille. Kurssilla 
harjoitellaan pistekirjoituk
sen kirjoittamista ja lukemis
ta. Vetäjänä toimii pistekirjoi
tusohjaaja Susanna Hannu.

Kurssimaksu on 10 e ja sisäl
tää opetuksen, materiaalin ja 
kahvin.

Lisätiedot ja ilmoittautumi
nen ti 28.8. mennessä: Susan
na Hannu, puh. 044 235 4439 
/ susanna.hannu@gmail.com.

Viikoittaiset pien kori
kurssit Iiriksessä syksyllä 

Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset ry järjestää kak
si viikoittaista pienkorikurssia 
Iiriksessä Ura käsillä hank
keen tiloissa (Marjaniementie 
74, Helsinki, 1. krs).

Tiistain kurssi alkaa 4.9. ja 
keskiviikon kurssi 5.9. Molem
mat kokoontuvat viikoittain 
klo 16–19. Keskiviikon kurssil
la tehdään koreja rottingin li
säksi myös muovipäreestä.

Tiistaikurssia ohjaa Martin 
Lindkvist ja keskiviikon Sep
po Toivanen.

Ilmoittaudu ryhmiin HUNin 
jäsenpalveluun 24.8. men
nessä: puh. 09 3960 5601 
(ma–ke klo 10–12) tai sähkö
postilla: osallistun@hun.fi

Mainitse, kumpaan ryh
mään ilmoittaudut sekä pu
helinnumerosi ja sähköposti
si. Osallistujia mahtuu 8 hen
keä/ryhmä, etusija uusilla 
osallistujilla.

Osallistuminen maksaa 
25 e/ syksy + materiaalikulut. 
Ota mukaan omat tutut työ
kalut (sivuleikkurit, pieni piik
ki). Ilmoittautuminen kattaa 
syksyn lisäksi myös kevään.

Keramiikkakurssi Turussa 

Keramiikkakurssi järjestetään 
5.9.–24.10. (ei 10.10.). Kurssi 
sopii sekä vastaalkajille että 
perustaitoja omaaville. 

Savi on materiaali, joka 
muovautuu moneksi – vain 
mielikuvitus on rajana. Kurs

silaiset oppivat perustiedot 
keramiikasta, massoista, työ
tavoista sekä esineiden lasit
tamisesta ja poltosta. Kera
miikkakurssilla tehdään esi
neitä käsinrakennusteknii
koilla, ja halukkaat pääsevät 
myös kokeilemaan dreijaus
ta. Työn alle otetaan sekä 
käyttöesineitä, että veistok
sia.

Ryhmä kokoontuu keski
viikkoisin klo 12.30–16.30 
Tuulenpesässä (Käsityöläiska
tu 14, Turku). Opettajana toi
mii keraamikko Anu Nurmi
noro. Kurssin hinta on Näkö
vammaisten Kulttuuripalve
lun jäsenille 35 e, muille 55 e. 
Savesta ja polttopalvelusta 
peritään lisäksi materiaali
maksu, joka määräytyy teh
tyjen töiden mukaan.

Ilmoittaudu 24.8. mennes
sä osoitteeseen osallistun@
kulttuuripalvelu.fi tai 30.7. al
kaen puhelimitse kulttuuri
sihteerille, puh. 040 964 9288. 

järj. VarsinaisSuomen Nä
kövammaiset ry, Näkövam
maisten Kulttuuripalvelu ry ja 
Opintokeskus Sivis

Tapahtumat

Näkövammaisten 
Kristillisen Yhdistyksen 
toimintaa 25.8. ja 16.9.

Lähde kanssamme vieraile
maan hengellisen elämän sy
ventymispäivillä Suomen 

Raamattuopistolla (Helsin
gintie 10, Kauniainen).

Kokoonnumme pääovella 
la 25.8. klo 10.45. Voit liikkua 
paikalla yhdistyksen ryhmän 
kanssa koko lauantain ohjel
man loppuun saakka.  

Yhdyshenkilö: Riitta Lindlöf, 
puh. 050 300 1934.

Syyskuun tilaisuus on su 
16.9. klo 14–16 Pengersalilla, 
Pengerkatu 11 A, Helsinki.  
Puhujana Suomen Raamat
tuopiston vapaaehtoinen ju
listustyöntekijä Kalle Sorsa.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tervetuloa 
Näkövammaisteatteriin!

Näkövammaisteatterin uu
den esityksen työstäminen 
alkaa ke 29.8. klo 18 Kulttuu
ripalvelun keittiössä (Iiriskes
kus, 5. krs) työryhmän tapaa
misella. Ohjaajana toimii esi
tyskaudella 2018–2019 jäl
leen kiitetty Anu Aaltonen.

Syksyn ensimmäisessä ta
paamisessa ohjaaja ja näkö
vammaisteatterilaiset esittäy
tyvät ja tulevaa produktiota 
hahmotellaan. Uudet teatte
rilaiset ovat lämpimästi terve
tulleita. Aiempaa kokemusta 
ei vaadita.

Teatteri tulee harjoittele
maan keskiviikkoisin klo 17–
20 Iiriskeskuksessa. Kulttuu
ripalvelun harrastusryhmän 
lukukausimaksu on jäseniltä 
35 e, eijäseniltä 55 e. Samal

la maksulla voi osallistua 
myös muiden harrastusryh
mien toimintaan (kuoro, ke
ramiikkaryhmä). 

Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry ja Opintokes
kus Sivis

Operaatio Paulaharju Iiris
keskuksessa 10.9. 

Juha Hurmeen Operaatio 
Paulaharju on kesällä 2018 
esiintynyt Haltin juurella, ki
lometrin verran Pitsusjärven 
autiotuvasta pohjoiseen.  

Teatterin ohjelmistossa on 
ollut kantaesityksenä drama
tisointi Samuli Paulaharjun 
novellista Lussin Pieti ja ku
ninkaantytär. Kesän esitysten 
jälkeen Hurme tuo työryh
mänsä nyt kolmatta kertaa Ii
riskeskukseen ja esityksensä 
näkövammaisten ulottuville. 

Operaatio Paulaharju esiin
tyy ma 10.9. klo 19 alkaen 
Braillesalissa. Esitys on pro
jektin hengessä maksuton. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Terv. Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry

Yrittäjäpäivä Tampereella 
21.9.

Miten hyödynnät digitaalista 
mediaa markkinoinnissa, ja 
mitä ammatinharjoittajan on 
hyvä tietää verotuksesta? Mil
laisia yrittäjän sähköisiä työ

Verkkolehtemme on 
muuttanut osoitteeseen 
airutlehti.fi. Täältä löy
dät nykyään myös paine
tun lehden ilmoitukset.

Voit halutessasi jul
kaista ilmoituksesi sekä 
painetussa lehdessä että 
verkkolehdessä tai vain 
jommassakummassa.
Verkkolehdessä ilmoituk
set julkaistaan jo muuta
man päivän sisällä niiden 
lähettämisestä.

Lisätietoja: www.airut
lehti.fi/ilmoitukset
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Aineiston aikataulu 

Airut 9/2018 ilmestyy 
17.9.2018 .  I lmoituk-
set viim. 28.8.2018 .

Kat so  loppuvuoden 
aikataulut mediakor-
tistamme osoitteesta  
airutlehti.fi. Ilmoitukset 
jätettävä ilmoitettuna 
päivänä klo 15.45 men-
nessä verkkolomakkeella 
osoitteessa airutlehti.
fi/ilmoitukset/jata-il-
moitus/ tai sähköpos-
t i t se airut@nkl . f i .

Jokainen i lmoitus 
julkaistaan myös Ai-
ruen verkkolehdes-
sä , ellei ilmoittaja ole 
sitä erikseen kieltänyt.
Toimituksella on oikeus muo-
kata lehden aineistoja ja käyt-
t ä ä  l ehden ju t tu j a  w w w-s i -
vu i l l a an .  To imi tus e i  v a s t a a 
tilaamatta jätetyn aineiston säilyt-
tämisestä tai palauttamisesta. Leh-
dessä ei julkaista voimakkaasti po-
liittisia tai uskonnollisia kirjoituksia.

kaluja tai sovelluksia on tar
jolla apuvälinekäyttäjille?  

Tule näkövammaisten yrit
täjäpäivään kuulemaan ja ky
symään digitaalisen median 
hyödyntämisestä markki
noinnissa myynnin edistämi
seksi. Kysy asiantuntijalta lii
ketoiminnan verotuksesta. Li
säksi esittelyssä apuvälineil
lä toimivia yrittäjän sähköisiä 
työkaluja sekä muita  näkö
vammaisen apuvälineitä. 
Kuule myös tarinoita ja kysy 
yrittäjiltä, jotka kertovat, mis
tä kaikki alkoi ja miten he 
pyörittävät bisnestään. 

Tilaisuus on tarkoitettu niin 
yrittäjille kuin yritystoimintaa 
suunnitteleville. Tapahtuma 
järjestetään Tampereella (Ala
verstaanraitti 5) pe 21.9. klo 
9–16.15.

Ilmoittautumiset viim. 7.9. 
sivujen www.nkl.fi/tyo lo
makkeella, spostitse osoit
teeseen hanna.karesjoki@nkl.
fi tai puh. 050 443 2265.

Tilaisuus on maksuton. 
Osallistujille tarjotaan ohjel
ma ja päivän ruokailut, mat
kat ovat omakustanteiset. 
Tarkempi ohjelma lähetetään 
ilmoittautuneille.

Yrittäjäpäivät järjestää Nä
kövammaisten liiton työelä
mäpalvelut.

Daisysoitinten 
esittelykiertue syksyllä

NKL:n tiedonsaantipalvelut 

kiertää esittelemässä uusia 
Daisysoitinmalleja ja Lehti
kuuntelupalvelua alueyhdis
tyksissä jälleen syksyllä 2018. 
Tervetuloa paikan päälle tu
tustumaan, miten saat ääni
lehtiä Daisysoittimeen tuo
reeltaan kuunneltavaksi il
man cdlevyjä tai tietokonet
ta. Lisätietoa löydät verkkosi
vuiltamme www.nkl.fi/dai
syesittelyt.

Äänilehtivalikoimassa on 
muun muassa lukuisia sano
ma ja aikakauslehtiä, asia
kaslehtiä ja alueellisia julkai
suja. Valikoimaan voi tutus
tua osoitteessa www.nkl.fi/
luettavaa.

Vierailemme ainakin seu
raavilla paikkakunnilla: Por
voo to 30.8. klo 13–16, Rova
niemi ke 5.9. klo 14–17, Kajaa
ni ke 19.9. klo 10.30–12.30, 
Oulu 26.9. klo 13–17, Hyrylä 
(KeskiUusimaa) ke 17.10. klo 
13–15, Nurmijärvi 25.10. to klo 
12–15, Lohja 21.11. ke klo 13–
15.

Lisätietoa tapahtumasta 
saat oman alueesi yhdistyk
sestä.

Tietoisku makularappeu
masta Tampereella 19.9. 

Tampereen seudun Näkö
vammaiset ry järjestää keski
viikkona 19.9. klo 13–15 kaikil
le avoimen tietoiskun maku
larappeumasta Kulttuuritalo 
Laikun musiikkisalissa (Kes

kustori 4, Tampere).
Esteetön sisäänkäynti sijait

see rakennuksen pihalavan 
puoleisessa päädyssä. 

Tilaisuudessa kuullaan pro
fessori Hannu Uusitalon pu
heenvuoro makularappeu
man hoidosta ja uusista tut
kimustuloksista sekä liikku
misentaidonohjaaja Tuija 
Seppäsen vinkkejä näkövam
maisen arjen helpottami
seen.

Vapaa pääsy, ei ennakkoil
moittautumista. Lisätiedot: 
Riitta Nordfors, puh. 050 555 
8586.

Matkat

Teatterimatka Lahteen 
18.10.

Olen varannut lippuja Lah
den kaupunginteatteriin 
torstain 18.10. päivänäytök
seen. Esitys on hurmaava 
klassikko laulavasta von Trap
pin  perheestä – musikaali 
Sound of Music.

Matkan kokonaishinta on 
80 e henkilö, ja se sisältää 
bussimatkan Helsinki–Lahti–
Helsinki, teatterilipun ja ruo
kailun Hennalan Upseeriker
holla.

Matkaan lähdetään Mikon
kadun tilausajolaiturilta klo 
11, matkanvarrelta pääsee 
myös mukaan. Esitys alkaa 
klo 13, joten aikaa jää vaikka
pa kahvihetkeen ennen esi

tystä.
Teatterin jälkeen ajamme 

Hennalaan ruokailemaan. 
Tarjolla on 3 ruokalajin päi
vällinen, joka tarjoillaan pöy
tiin. Paluulähtö Helsinkiin on 
ruokailun jälkeen.

Ilmoittautumiset viim. 14.9. 
mennessä anne.punttisuk
ki@pp.nkl.fi tai 044 516 7900.

Apurahoja

Suomen Näkövammais
säätiön apurahoja 
haettavana

Suomen Näkövammaissääti
ön apurahat ovat näkövam
maisten ja näkövammais
työssä toimivien haettavissa: 
nuorisotyöhön, opiskeluun ja 
ammattiopintoihin, työllisyy
teen, tiedotustoimintaan, 
kuntoutukseen, tutkimustoi
mintaan, harrastus ja va
paaajantoimintaan sekä nä
kövammaisten kansainväli
seen yhteistyöhön.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
– hakijan esittely, yhteystie

dot ja pankkitilin numero 
IBANmuodossa (myös säh
köpostitse haettaessa)

– apurahan käyttötarkoitus, 
haettava määrä ja hankkeen 
kokonaiskustannukset

– onko hanketta varten saa
tu, anottu, aiotaanko anoa 
apurahaa muista lähteistä

– millä tavoin hakija rahoit

taa hankkeen, mikäli apura
ha kattaa vain osan kustan
nuksista

– mahdolliset suosittelijat
Apurahan saajan tulee jät

tää asiamiehelle hankkeesta 
ja apurahan käytöstä selvitys, 
joka sopimuksen mukaan 
voidaan julkaista.

Hakuaika on 1.–30.9.2018. 
Hakemukset tulee lähettää 
osoitteeseen: Suomen Näkö
vammaissäätiö, Asiamies Ai
la Santanen, Arhipanpolku 8 
B 2, 00420 Helsinki tai sähkö
posti: aila.santanen@live.fi. 
Lisätietoja antaa asiamies 
puh. 050 596 6737.

Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoitus
lähteistä ei ole mahdollista 
saada tukea. Vuonna 2017 
säätiö myönsi apurahoja lä
hes 12 000 euroa.

Hyvä lukija, auta näkövam
maista lisäämään tietojaan ja 
taitojaan ja siten löytämään 
paikkansa elämässä. Tukesi 
voit osoittaa ohjaamalla 
merkkipäivämuistamisia ja 
muita lahjoituksia Suomen 
Näkövammaissäätiön tilille 
Danske Bank FI21 8318 6710 
0136 39. Kiitos lahjastasi!

My ydään

Syksyn uutuuslangat 
esittelyssä 17.9.

Vihreästä Vyyhdestä tullaan 

esittelemään ja myymään 
alennettuun hintaan mm. 
syksyn uutuuslankoja ma 
17.9. klo 17–19. Paikkana Iirik
sen Outakokoustila (6. krs).

Tapahtuma alkaa kahvitar
joilulla klo 16.30, hinta 1 e. Il
moittautuminen Kaarina Hai
karalle, puh. 0500 106 610 
14.9. mennessä.

Tervetuloa!



Nuorisotoimijaryhmä Nutor ja NKL nuorisotoimi järjestävät 
Maalais foorumin matkailutila Surkeenjärvellä lokakuussa. Tilan ni
mestä huolimatta ohjelma on mielenkiintoista teemansa mukaisesti: 
luvassa on muun muassa lavatansseja, huovutusta, perinteisiä piha
pelejä sekä savusauna kylpytynnyrin kera.

Sunnuntaina pidetään Nutorin valintakokous, jossa valitaan puheen
johtaja ja kaksi jäsentä tulevaksi kaksivuotis kaudeksi. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki 12–30vuotiaat näkövammaiset nuoret ympäri 
Suomea. Kokouksessa voivat asettua ehdolle tai äänestää 
vain alueyhdistyksen jäsenet. Lisätietoja ja ilmoittautumis
lomakkeen löydät sivulta www.nkl.fi/nuoret.

Osanottomaksu on 65 e/nuori, ja se sisältää 
ohjelman, matkat, majoituksen ja ruokailun. 

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä. 

Lisätietoja: Teemu Ruohonen, 
puh. 050 596 5022 ja teemu.ruohonen@nkl.fi

Tervetuloa!

Nuori, tule
Maalaisfoorumiin

13.–14.10.2018 Surkeenjärvellä
Keski-Suomessa


